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Materiál na 16. zasadnutie OZ - 22.02.2017

Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020
Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany. Pripravujeme
sa na novú výzvu z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená
v priebehu roku 2017. Od roku 2012 mame ešte na Krivianskom potoku na jednej časti
vyhasenú mimoriadnu situáciu z dôvodu zosuvu pôdy. Preto musíme dopracovať projektovú
dokumentáciu na úpravu potoka až do tejto rizikovej zóny, ktorá je od terajšej navrhovanej
úpravy vzdialená ešte cca 150 m. Od začiatku roku sme robili opatrenia na predĺžení
právoplatnosti stavebného povolenia a zabezpečujem činnosti súvisiace s rozšírením
projektu potoka( GP, VO- projektant stavby, príprava územného a stavebného povolenia).
Najzložitejšia situácie je v tom, že sú spracované tzv. povodňové mapy, ktoré určujú
najrizikovejšie povodňové územia. Doposiaľ sa naša obce v týchto mapách nenachádza.
Príprava projektu.

Rozšírene kanalizácie – rómska osada Krivany. Pripravujeme sa na novú výzvu
z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená v dohľadnom čase.
Z dôvodu termínu právoplatnosti stavebného povolenia (7.1.2017) bolo zrealizované jeho
predĺženie. Príprava projektu.

Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch
Popis projektu:

Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)
https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c332d3b867548
Táto výzva bola vyhlásená dňa 02.11.2016 je dvojkolova. V prvom kole, kde termín dodania
bol 19.01,2017 sme podali projektový zámer budú hodnotiť projektové zámery a až v druhom
kolo sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu musíme predložiť do 7.12.2016.
Z uvedeného dôvodu zabezpečujeme všetky podklady k tejto výzve, ktorá je vyhlásená pre
1. kolo. t.j. spracovanie projektovej dokumentácie, predbežný rozpočet, stavebné povolenie
a iné požadované prílohy pod.
Projekt je v štádiu prípravy

Podanie ŽoNFP na RO pre OP KŽP - projekt Zberný dvor Krivany.
Pripravujeme projekt na akciu Zberný dvor Krivany. Projekt rieši separovanie komunálneho
odpadu, rekonštrukciu priestorov (triedička zemiakov na HD) a technický vybavenie (traktor
a iné príslušenstvo). Od 04/2016 zabezpečujeme predlženie nájomných zmlúv na pozemky
a stavbu na hospodárskom dvore ktoré budú predmetom projektu. V súčasnej dobe máme
predĺženú nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov a vo februári 2017 sme dostali aj zmluvu
predĺženie nájmu na budovy. Zabezpečujem práce na projektovej dokumentácii,
majetkoprávnom vysporiadaní známych vlastníkov a pod.
Príprava projektu.

Stavebné akcie - financované z vlastných a iných zdrojov.
Environmentálny fond:
Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch. Vo výzvach
z eurofondov, ktoré boli vyhlásené na tieto projekty sme nespĺňali podmienky na podanie
žiadosti . Do 15.03.2017 je vyhlásená výzva z Environmentálny fond na zateplenie
verejných budov, kde by sme sa mohli uchádzať o podanie žiadosti. V tomto fonde nie sú
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také prísne kritéria ako v ostatných výzvach. Máme zabezpečené predlženie právoplatnosti
stavebného povolenie na uvedenú stavbu. Keď sa nám nepodarí zabezpečiť zdroje cez

Výstavba nájomných bytov:
Navrhujeme, aby obec započala práce na výstavbe nájomných bytov. Výhodnejšia sa javí
lokality pod základnou školou. Jednalo by sa o výstavbu12 b. j. . Výstavbu by sme realizovali
prostredníctvom investora, ktorý by bytový dom postavil a potom by ho obec následne za
podpory ŠFRB od investora odkúpila. V tomto prípade je potrebné, aby sme investorovi
odpredali pozemok na výstavbu nájomných bytov, ktorý po odpredaji nájomných bytov by
sme opätovne odkúpili. Príprava projektu

Prípravné práce cyklotrasy: EUROVELLO 11 a ostatné : V súčasnej dobe
prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu
EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto
trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V rámci združenia Eurovello
11, ktoré založili obce na trase cyklotrasy sa nám podarilo zabezpečiť finančné zdroje na
projektovú dokumentáciu Červenica- Lipany. Tieto zdroje máme zazmluvnené. V súčasnej
dobe z tohto istého zdroja (nórsky finančný mechanizmus) je možnosť čerpania ďalších
finančných zdrojov. Po predbežnom jednaní máme finančné zdroje na vypracovanie
projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na trase Krivany- Torysa a na trase Torysa
Bajerovce máme finančné zdroje ne vypracovanie PD pre územné rozhodnutie. Všetky tieto
aktivity by mali byť zrealizované do 30.04.2017. Príprava projektu
Rekonštrukcia okolia priestranstiev obecného úradu.
Započali sme práce na terénnych úpravách, v budúcom roku by sa riešili len asfaltové
povrchy. Realizujeme aj prípravu stavebného projektu na podanie stavebného povolenia na
túto akciu. Projekt je v štádiu realizácie. Realizácia projektu v rokoch 2016 -2017
Projekt: Vybudovane chodníka na ul. Hlavná (smerom na obec Torysa).
Obec začala prípravné projektové a geodetické práce na vybudovaní chodníka okolo hlavnej
cesty na ul. Hlavná smerom na obec Torysa. Chodník chceme budovať hlavne pre
bezpečnosť občanov. Dobudovaním chodníka by sme dovŕšili výstavbu chodníkov v celkovej
dĺžke okolo štátnej cesty, čím by sme značne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti občanov.
V súčasnosti sa realizujú projektové prác. Po ich ukončení bude potrebné realizovať
územné a stavebné povolenie. Stavebné povolenie môžeme dostať až v roku 2017.
Realizácia môže byť až v roku 2017 z dôvodu zimnej údržby štátnej cesty, ktorá trvá od 1.
novembra- do 30 marca . Projekt je v štádiu prípravy.

Akčný plán okresu Sabinov:
Sociálny podnik Krivany.
AP okrese Sabinov bol schválený na výjazdovom zasadnutí vlády SR v meste Sabinov.
V súčasnosti sa začínajú realizovať práce prípravne projekty, ktoré sa budú tykať
vzdelávacích programov a sociálnych podnikoch. Navrhujeme vytvoriť sociálny podnik
v našej obci, ktorý bude zameraný na rôzne aktivity. V súčasnej dobe zabezpečujeme
ekonomický zámer podniku. Najzložitejšia situácie je aká právne forma sociálneho podniku
by mala byť pre túto aktivitu. Príprava projektu.
Navrhujem, aby sme ďalšie investičné akcie na rok 2017 a 2018 upresnili podľa
výsledku hospodárenia obce za rok2016, zostatkoch na účtoch a podľa úspešnosti
projektov z eurofondov.

Ján Šejirman
starosta obce
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